JARNÍ KRAJSKÝ PŘEBOR
11 letého, 10 letého a mladšího žactva
Ústecký kraj

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

Plavecký klub Litvínov, z.s.

Datum:

02.06.2018

Místo:

krytý plavecký bazén Litvínov
délka 25 m, 6 drah
obrátkové stěny hladké

Přihlášky:

on-line systém ČSPS do soboty 26.05.2018
kontakt pro přihlášky, Milan Dudek, tel: 602 421 590, email: mdudekchu@gmail.com.
Pozdě zaslané přihlášky nebudou přijímány.
Seznam přijatých závodníků bude zveřejněn nejpozději do úterý 29.05.2018 na
stránkách ČSPS a www.pklitvinov.cz

Kvalifikace:

Výkony zaplavané na oficiálních závodech termínové listiny ČSPS od 01.09.2017.
V disciplínách 200 P, 200 Z, 400 VZ a 800 VZ budou akceptovány časy neuvedené ve
statistice ČSPS.

Omezení startů:
V kategorii F bude přijato maximálně 12 závodníků do disciplíny a start je
povolen max. ve dvou disciplínách jednotlivců a štafetě v jednom půldni V kategoriích
D, E smí startovat závodník pouze ve 3 disciplínách jednotlivců a štafetě v jednom
půldni. Další omezení mohou být provedena s ohledem na počet přihlášených.
Odhlášky a omluvy:
Odhlášky se přijímají do 48 hodin před zahájením prvního soutěžního půldne.
Omluvy závodníků musí být předány zpracovateli startovní listiny nejdéle do 8.30 hod.
prvního soutěžního půldne.
Námitky:

Námitky podávají zástupci oddílů písemně do 15 minut po skončení závodu vrchnímu
rozhodčímu, s vkladem 300 Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch
Krajského svazu.

Startovné:

15 Kč za přijatý start

Kategorie:

D – žáci a žačky ročník 2007
E – žáci a žačky ročník 2008
F – žáci a žačky ročník 2009 a mladší

Prezentace:

sobota 7.30 - 8.30 na bazéně

Časový rozvrh a rozpis disciplín:
I.

půlden

Zahájení závodů v 9.00 hod (rozplavání 8.00 – 8.50 hod.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II.

100 m znak žačky D, E, F
100 m znak žáci D, E, F
200 m prsa žačky D
200 m prsa žáci D
50 m prsa žačky E, F
50 m prsa žáci E, F
50 m volný způsob žačky D, E, F
50 m volný způsob žáci D, E, F
100 m motýlek žačky D, E, F
100 m motýlek žáci D, E, F

11. 100 m polohový závod žačky D, E, F
12. 100 m polohový závod žáci D, E, F
13. 200 m volný způsob žačky D, E, F
14. 400 m volný způsob žáci D, E, F
15. 4 x 50 m polohová štafeta MIX
16. 800 m volný způsob žačky D

půlden

Zahájení závodů v 15.30 hod. (rozplavání 15.00 – 15.20 hod.)
17. 100 m volný způsob žáci D, E, F
18. 100 m volný způsob žačky D, E, F
19. 100 m prsa žáci D, E, F
20. 100 m prsa žačky D, E, F
21. 200 m znak žáci D
22. 200 m znak žačky D
23. 50 m znak žáci E, F
24. 50 m znak žačky E, F

25. 50 m motýlek žáci D, E, F
26. 50 m motýlek žačky D, E, F
27. 200 m polohový závod žáci D, E, F
28. 200 m polohový závod žačky D, E, F
29. 200 m volný způsob žáci D, E, F
30. 400 m volný způsob žačky D, E, F
31. 4 x 50 m volný způsob MIX
32. 800 m volný způsob žáci D

Ceny: Závodníci, kteří se umístili na 1.,2., a 3. místě obdrží diplom a medaili.
Rozhodčí:
V souladu s STD 2018 Krajského svazu každý zúčastněný oddíl nahlásí do termínu
přihlášek na email: plavanichpl.litvinov@seznam.cz jednoho rozhodčího.
Upozornění:
➢ Vedoucí oddílů odpovídají za kázeň a pořádek svých závodníků na bazéně a v prostoru šaten
v průběhu celé soutěže.
➢ Vedoucí oddílů zajistí včasný příchod závodníků k pomocnému startérovi a k vyhlašování
výsledků.
➢ Každý oddíl bude mít na bazéně předem vyznačené místo.
➢ Omezte prosím doprovod.
Bližší informace podá na tel. č. 607 221 832, Gabriela Soukupová.

